Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. november 16-án
13.00 órakor megtartott rendes üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

Illyés Miklós elnök,
Gyurákovics Andrea,
Dr. Kulpinszky Eleonóra,
Dr. Kornya László,
Péter Lajos,
Torzsa Sándor tagok.

Hivatal részéről:
Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester, Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Dr. Hosszú
Károly aljegyző, Szilágyi Imre irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, Geier Róbert irodavezetőhelyettes, Koór Henrietta csoportvezető, Dr. Riskó György Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, Hajdu Erika, Dr.
Kelemen Miklós Humánszolgáltatási Iroda munkatársai, T. Zuggó Tünde, Talapka Gergő alpolgármesteri
munkatársak, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ igazgatója, Gedeon Andor Ferencvárosi
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága igazgatója, Dr. Jelinek Benjámin Ferencvárosi
Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. igazgató-helyettese, Hidasi Gábor külsős bizottsági tag, Szilágyiné Végh
Csilla.
Illyés Miklós: Köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén a bizottság tagjait, a Hivatal
részéről megjelenteket, meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes, az ülést
megnyitom. Kérem, hogy az Sz-484/2016. számú – „Javaslat a FESZ KN Kft. alkalmazásában álló védőnők
részére önkormányzati lakások bérbeadására” című – előterjesztést 1. napirendi pontként tárgyaljuk, mert Dr.
Jelinek Benjáminnak, a háziorvosok vezetőjének oda kell érnie egy igazgatói értekezletre. Kérem, szavazzunk a
módosított napirendi javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a módosított napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 148/2016. (XI.16.) sz.

Határozat
Napirend:
1./ Javaslat a FESZ KN Kft. alkalmazásában álló védőnők részére önkormányzati lakások bérbeadására
Sz-484/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
2./ Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosítására
231/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési
intézmények (Óvodák) 2015/2016. nevelési évben végzett szakmai munkájáról és a 2016/2017. nevelési év
munkaterveinek véleményezése
222/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
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4./ Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára
biztosított ingyenes könyvtárhasználatról szóló együttműködési megállapodás megkötésére
224/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére támogatott lakhatás biztosítása céljából
215/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Javaslat a Moravcsik Alapítvány által nyújtott „pszichiátriai betegek nappali ellátása” tárgyában kötött ellátási
szerződés megkötésére
214/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott fogyatékos gyermekek
bölcsődei ellátása ügyében
228/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztők: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
8./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-478/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
9./ Közért Egyesület támogatási kérelme
Sz-517/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Javaslat a Bursa Hungarica munkacsoport létrehozására
Sz-488/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kérelme a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola vonatkozásában
Sz-518/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Ferencvárosi Torna Club Jégkorong szakosztályának kérelme az Utánpótlás Toborzó Nap támogatására
Sz-489/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
13./ A Ferencvárosi Csudafa Óvoda támogatási kérelme
Sz-483/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
14./ Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Programban (LÉLEKProgram) történő, 2. szintű elhelyezésre vonatkozó kérelem elbírálása
Sz-474/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök
15./ Személyi térítési díj csökkentésre irányuló kérelmek
Sz-500-516/2016. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

(5 igen, egyhangú)
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Javaslat a FESZ KN Kft. alkalmazásában álló védőnők részére önkormányzati lakások bérbeadására
Sz-484/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: 5 lakásról dönthetünk, amiből 3 már megtelt. Ennek nagyon örülünk. Ebben az esetben újabb
védőnői lakást utalunk ki ...-nak, aki az ... szám alatti ingatlanba költözne.
Zombory Miklós: Az előterjesztésben 2 védőnő szerepel, ám egyikük nem most lépett be a szolgálatba. A
Képviselő-testület arról döntött, hogy a kezdő védőnőket támogassuk a lakásokkal, hiszen a fizetésük nem túl
magas, és hiány van a védőnőkből. Sajnos ez alapján kettejük közül csak ... támogatható, mert a másik hölgy 12
éve dolgozik Ferencvárosban.
Dr. Jelinek Benjámin: Nagyon köszönjük ezt a fajta támogatást, mert mint köztudott Budapesten és országos
szinten is nagy problémát jelentenek a betöltetlen védőnői állások. Úgy néz ki, hogy ezekkel a lakásokkal sikerült
stabilizálni a kerületi védőnői órákat, ráadásul fiatalokkal. Amennyiben hosszú távon sikerül itt tartani őket, rövid
időn belül biztosan nem lesz probléma a területi védőnői ellátással, ami nagy előrelépés, hiszen komoly gondok
alakulhattak volna ki az elmúlt idők nyugdíjazásai miatt. Köszönjük az önkormányzat segítségét.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-484/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 149/2016. (XI.16.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és
helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) rendelet 4
§ (5) bek. c.) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest IX. kerület ... 1 szobás, komfortos 29 m2 alapterületű
önkormányzati bérlakás a FESZ KN Kft. alkalmazásában álló ... /szül.: …, an.: …, lakcím: .../ területi védőnő
részére kerüljön bérbeadásra 5 év határozott időtartamra.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
2./ Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosítására
231/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: A helyszínen került kiosztásra az előterjesztés, ami képviselő-testületi döntést igényel, ám
előzetesen minden bizottság tárgyalja, hiszen egy egyeztetést követően újra tanácsnokokat nevezünk ki. A 3
tanácsokról és azok személyéről szól a módosítás. Kérem, szavazzunk a 231/2016. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 150/2016. (XI.16.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 231/2016. sz. –
„Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosítására” című –
előterjesztést.
Határidő: 2016. november 17.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(5 igen, egyhangú)
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(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
3./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő
köznevelési intézmények (Óvodák) 2015/2016. nevelési évben végzett szakmai munkájáról és a 2016/2017.
nevelési év munkaterveinek véleményezése
222/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: A kerületben működő 9 óvodáról szól az előterjesztés.
Zombory Miklós: Az előzőekben végigszámoltam, hány pedagógus van a teremben, és minimum 8-at
számoltam, de lehet, hogy tévedek. Ezt azért mondom el, mert tudják, a pedagógiai, nevelési intézményekben –
nem csak óvodákban, hanem az iskolákban is – mindig lényegesek a tavalyi évi beszámolók és a következő évi
tervek. A tavalyi évről leadott beszámolókról megállapítható, hogy mindegyik áttekinthető, részletes, tagolt, teljes
tájékoztatást adnak a tavalyi nevelési évről, ami nem januártól decemberig, hanem szeptembertől június, júliusig
tart. Ezek tökéletesek. A jövő évi, azaz mostani tanítási évi nevelési terv szintén elkészült, megvitatta az
intézményvezetők munkaközössége, és jónak találták. Kérem, hogy fogadja el ezeket a bizottság.
Torzsa Sándor: Maximálisan egyetértek Alpolgármester úrral abban, hogy nagyon értékes és hasznos
beszámolók vannak előttünk, ám éppen ezért ugyanazt tudom elmondani, amit tavaly ugyanennek a napirendnek
a tárgyalásakor elmondtam már, nagyon sajnálom, hogy ezekből a dokumentumokból nem készül egy összegző
dokumentum, amiből le lehetne vonni azokat a tendenciákat, trendeket, amelyek kiolvashatók az eredményekből.
Ez tanulságos lehetne számunkra, már csak a tervezés szempontjából is. Abban bízva mondom ezt, hogy ha
sokszor elmondjuk ennél a napirendi pontnál, akkor talán jövőre, 2017-ben készül majd egy összegző
dokumentum. Alpolgármester úr tudja, hogy amikor mi voltunk, mindig készült ilyen. Jó lenne, ha most is
elkészítenék, de ez csak egy javaslat. Amit viszont látunk, hogy sokszor dönt a bizottság az óvodai
csoportlétszámok bővítéséről, ebből azt a következtetést lehetne levonni, hogy ez a szolgáltatás, szolgáltató
rendszer a kapacitásai határain van. Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy az elkövetkezendő években egy új
óvodát kellene létesítenünk. Célszerű lenne ez azokon a területeken, ahol folyamatos az óvodai csoportlétszám
bővítés. Nem tudjuk és nem is állítjuk ezt, de érdemes elgondolkodni ennek szükségessé válásán.
Zombory Miklós: A kérdéssorozat második felére válaszolok, az első felére pedig Irodavezető urat kérem. Van 2
tartalék óvodai szobánk a Kerekerdő Óvodában, így ha túllépnénk a törvényes keretet – amit nem léptünk túl, a
20% „benne van a pakliban” -, az említett, tavalyi évben történt rekonstrukció során, a Kerekerdő Óvodában
létrejött 2 szoba bármikor bevethető a „küzdelembe”.
Dr. Kornya László, a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe.
Szilágyi Imre: Azt megígérhetem, hogy a most beérkezett dokumentumokból készítünk egy összesítőt erre az
évre, a decemberi ülést megcélozva. Amennyiben nem napirendi pontként, akkor tájékoztatóként, de behozzuk
ezt az előterjesztést a bizottság elé, így Torzsa Sándor ezen kérésének eleget téve levonhatók lesznek azok a
következtetések, amit látni szeretne. Hozzáteszem, hogy én is kifejezetten megdicsérem az intézményeket és az
óvodavezetőket, mert valóban szép dokumentumok születtek. Nem szoktam alkalmazni, és nem hangzik szépen
az öndicséret, de a Hivatalt és az Irodát is több alkalommal kiemelték a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési
Központtal együtt, mivel annak ellenére, hogy kicsit nehezen indult az év, nagyon jó együttműködés alakult ki.
Úgy gondolom, ez mindenképpen megerősíti a korábbi döntéseinket, és ez nagyon helyes. Minden olyan elemet
tartalmaz a munkaterv, amit a jogszabályi előírások szerint tartalmaznia kell. A következő ülésre elkészítjük az
összegzést.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 222/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 151/2016. (XI.16.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 222/2016. sz. –
„Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési
intézmények (Óvodák) 2015/2016. nevelési évben végzett szakmai munkájáról és a 2016/2017. nevelési év
munkaterveinek véleményezése” című – előterjesztést.
Határidő: 2016. november 17.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
4./ Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők
számára biztosított ingyenes könyvtárhasználatról szóló együttműködési megállapodás megkötésére
224/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Egyértelmű az előterjesztés, látszik, hogy 2016. évben 334.800 forintot költöttünk erre a célra, és
ez még csak ¾ év, még ¼ évünk van. Jövőre 600.000 forintot fordítunk majd erre. Kérem, szavazzunk a
224/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 152/2016. (XI.16.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 224/2016. sz. –
„Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára
biztosított ingyenes könyvtárhasználatról szóló együttműködési megállapodás megkötésére” című –
előterjesztést.
Határidő: 2016. november 17.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
5./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére támogatott lakhatás biztosítása céljából
215/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Ez az előterjesztés is egyértelmű, minden évben megkötjük a szerződését, ami most jár le. 2019.
december 31-ig kötünk ellátási szerződést a Lőrinci Gondozóház Szolgáltató Nonprofit Kft–vel. Kérem,
szavazzunk a 215/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 153/2016. (XI.16.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 215/2016. sz. –
„Javaslat ellátási szerződés megkötésére támogatott lakhatás biztosítása céljából” című – előterjesztést.
Határidő: 2016. november 17.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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6./ Javaslat a Moravcsik Alapítvány által nyújtott „pszichiátriai betegek nappali ellátása” tárgyában kötött
ellátási szerződés megkötésére
214/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Olyan feladatot lát el az alapítvány, amit mi, helyben nem tudunk ellátni, így a VIII. kerülettel van
ellátási szerződésünk róla. Ezt, a 8 fő pszichiátriai beteg ellátásáról szóló szerződést is meghosszabbítjuk. A
támogatási szerződés is az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem, szavazzunk a 214/2016. sz. előterjesztés
határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 154/2016. (XI.16.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 214/2016. sz. –
„Javaslat a Moravcsik Alapítvány által nyújtott „pszichiátriai betegek nappali ellátása” tárgyában kötött ellátási
szerződés megkötésére” című – előterjesztést.
Határidő: 2016. november 17.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
7./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott fogyatékos
gyermekek bölcsődei ellátása ügyében
228/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztők: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: Szigetszentmiklós város önkormányzatával van ellátási szerződésünk, mely szerint gyermekeiket
a Ferencvárosi Bölcsődei Intézmény által részesítjük nappali ellátásban. Ezt a szerződést szintén 2019.
december 31-ig hosszabbítanánk meg. Kérem, szavazzunk a 228/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 155/2016. (XI.16.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 228/2016. sz. –
„Javaslat ellátási szerződés megkötésére gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott fogyatékos gyermekek
bölcsődei ellátása ügyében” című – előterjesztést.
Határidő: 2016. november 17.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
8./ Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye
Sz-478/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Illyés Miklós: 2 csatolási ügy szerepel a bizottság előtt, melyekről a Gazdasági Bizottság hoz döntést
véleményezésünket követően. Az egyik T. J. és felesége, ... szám alatti lakosok kérelme. Kérik a mellettük lévő,
... számon található komfort nélküli lakás csatolását. 4 nagykorú gyermek él velük.
Gyurákovics Andrea: Ugyanezt írtam fel, 4 nagykorú gyermek él velük. Magyarázatot szeretnék kapni erre.
Miért is kellene támogatnunk ezt?
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Illyés Miklós: Azt, hogy hogyan laknak az ingatlanban, lehet, hogy a Gazdasági Bizottság ülésén lenne érdemes
megkérdezni. Még nem mentek férjhez, nem nősültek meg, gondolom ezért laknak a szülőkkel. A legnagyobb
gyermek is húszon éves.
Gyurákovics Andrea: 2 lány van, de 3 korosztály szerepel a felsorolásban.
Illyés Miklós: Igen, apró hibák vannak. Nem kapunk teljes képet a kérelmezők helyzetéről. Szociálisan
érzékenyek vagyunk, és látjuk, hogy mennyien laknak egy szobában, ami miatt javasolható a csatolás. A
Gazdasági Bizottság ülésén megkérdezem majd ezeket a részleteket, és lehet, hogy ott többet tudnak mondani
az ügyről. Mindenesetre, az első esetben javasolom, hogy csatoljuk a lakást, szociálisan támogatható a kérelem.
Kérem, szavazzunk az Sz-478/2016. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról T. J. és T. B. E. kérelmére
vonatkozóan.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 156/2016. (XI.16.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Sz-478/2016.
sz. – „Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye” című – előterjesztés „A” határozati javaslatát T. J. és T.
B. E. kérelmére vonatkozóan.
Határidő: 2016. november 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: A második eset S. A., ... szám alatti lakos kérelme, aki kéri a mellette lévő lakás csatolását.
Jelenleg 27 m2-en laknak és egy 33m2-es lakást csatolnának ingatlanukhoz. Ebben az esetben is vannak
kérdések, hiszen beteg édesapja ápolására szeretnék kérni ezt a csatolást, ám nem tudom, hogy az édesapa
jelenleg velük él e vagy sem. Az szerepel az előterjesztésben, hogy S. A. és élettársa a kérelmezők. Kérdéses,
hogy az édesapa ott lakik e vagy sem. Tudom, hogy a Gazdasági Bizottság más szempontok alapján dönt, és a
... szám alatti épület rehabilitációs területen van, ahol nem támogatja a csatolásokat a bizottság, de nem a mi
dolgunk a döntés. Kérem, hogy a szociális szempontokat mérlegelve mindenki saját lelkiismerete szerint
szavazzon. Kérem, szavazzunk az Sz-478/2016. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról S. A. kérelmére
vonatkozóan.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 157/2016. (XI.16.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Sz-478/2016.
sz. – „Önkormányzati tulajdonú üres lakás csatolási ügye” című – előterjesztés „A” határozati javaslatát S. A.
kérelmére vonatkozóan.
Határidő: 2016. november 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
(4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
9./ Közért Egyesület támogatási kérelme
Sz-517/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Ismerjük a Közért Egyesületet, az újraindításhoz kérnek támogatást.
Kállay Gáborné: Egy új csapat veszi át a Közért Egyesület – brand-nek számító tanoda – működtetését, ezért
kérem, hogy az átmeneti időszakra, 1,2 millió forinttal támogassuk az egyesületet, hogy el tudjanak indulni.
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Torzsa Sándor: Az egyesület egy, a Tűzoltó utca 33. szám alatt található ingatlanban működött, ám onnan el
kellett költözniük. Hova költöztek? Önkormányzati bérleménybe költöztek? Hogyan lehetséges, hogy nem
nullásan költöztek ki? Az előterjesztésben az olvasható, hogy az egyesületnek minden évben 0 forintos bevétele
van. Amennyiben adunk nekik 1,2 millió forintot, akkor következő döntésünk az lesz, hogy alle zusammen át kell
vállalnunk az egyesület működési költségét, hiszen ez újratermelődik majd. Amennyiben minden hónapban 0
forint az egyesület bevétele, teljesen logikusan újra jelentkezni fognak nálunk, és mi fizetjük majd a működési
költségüket, amit 375.000 forint/hó összegben jelöltek meg az előterjesztésben. Amennyiben adunk 1,2 millió
forintot, utána ezt a pénzösszeget is adnunk kell majd nekik. Van erre szándék? Ez jelentkezni fog. Amennyiben
nincs szándék erre, akkor kár hitegetni őket, mert ez az 1,2 millió forint nem fogja hosszú távon megoldani az
egyesület problémáját.
Kállay Gáborné: Biztosan Ön is tudja, hogy kiírásra került a „Tanoda programok támogatása” pályázat, melyre
pályázott a Közért Egyesület. Eddig is pályázati pénzből tartotta fenn magát az egyesület, és ezt reményeim
szerint a következőkben is meg fogja tudni tenni.
Torzsa Sándor: Nyertek?
Kállay Gáborné: Nem tudom, hogy nyertek e, egyelőre nincs meg a pályázat végeredménye, de remélem, hogy
nyerni fognak, mert nagyon csodálkoznék, ha a Közért Egyesület nem nyerne ezen a pályázaton. Ez az
egyesület, és működése azért mégiscsak egy fogalom. Bízom benne, hogy nyerni fognak, és akkor megoldódik a
probléma. A másik kérdésére válaszolva az Üllői útra költöztek. Úgy tudom, hogy részben már ott halmozódott fel
ez a rezsiköltség, melyet nem tudtak fizetni. Úgy gondolom, mindenképpen meg kell kapniuk ezt a támogatást.
Torzsa Sándor: Nagy tisztelettel jelzem Alpolgármester asszonynak, hogy úgy tudom, sok olyan fővárosi tanoda,
akik korábban eredményes munkát végeztek, ebben az évben „elvéreztek” már különböző pályázatokon. Nem
tudom pontosan ennek az okát, és nem is értem, de ez óvatosságra kell, hogy intsen bennünket. Amennyiben
véletlenül nem nyerne a pályázaton az egyesület, akkor van szándék, hajlandóság a Ferencvárosi
Önkormányzatban arra vonatkozóan, hogy segítse a tanodát? Amennyiben nincs hajlandóság erre, akkor nem
biztos, hogy most oda kell adni ezt az 1,2 millió forintot, hanem meg kellene várni a pályázat eredményét.
Kállay Gáborné: Úgy gondolom, hogy ha adunk átmenetileg 1,2 millió forintot a tanoda támogatására, az a
szándékot is mutatja.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-517/2016. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról, 1.200.000 forint
támogatási összeg megjelölésével. Ez az összeg tartalmazza a felhalmozódott rezsiköltséget, és 2017. április 30ig támogatást nyújt az egyesület működéséhez.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 158/2016. (XI.16.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy
1./ a Közért Egyesület részére 1.200.000 Ft támogatást nyújt az egyesület 2016. december 01. – 2017. április 30.
közötti időszak havi – az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt – működési költségeinek támogatása és – az
előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti – hátralékainak kiegyenlítése céljából a 2016. évi költségvetés 3143.
számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére.
Határidő: 2016. november 16.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés
megkötéséről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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10./ Javaslat a Bursa Hungarica munkacsoport létrehozására
Sz-488/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Eljött az idő, hogy egy munkacsoport felállításával döntsünk a meglévő 5 millió forint elosztásáról a
kerületben. Javasolom egy 3 fős bizottság felállítását az eddigi résztvevőkkel – köztük jómagammal -,
amennyiben ezt vállaljuk. Ez egy jól működő munkacsoport volt. A munkacsoport 3 tagja Dr. Kulpinszky
Eleonóra, Péter Lajos, és Illyés Miklós lenne. Kérem, szavazzunk az Sz-488/2016. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról az elhangzott kiegészítéssel.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 159/2016. (XI.16.) sz.

Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága úgy
dönt, hogy az Sz-488/2016. számú előterjesztésben foglalt feladatok ellátása érdekében a Bursa Hungarica
munkacsoport létszámát 3 főben állapítja meg. A munkacsoport tagjai közé az alábbi személyeket választja:
1./ Dr. Kulpinszky Eleonóra,
2./ Péter Lajos,
3./ Illyés Miklós.
A munkacsoport tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.
Határidő: 2016. november 16.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
11./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kérelme a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola
vonatkozásában
Sz-518/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Egy 40 fős kórus utazna Brémában a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskolából. Ez a kórus
nagyon nívós előadásokat tart. 900.000 forintot kérnek az utazásra. Kérem, szavazzunk az Sz-518/2016. sz.
előterjesztés „A” határozati javaslatáról 900.000 forint támogatási összeg megjelölésével.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 160/2016. (XI.16.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy
1.) támogatja a Budapest IX. Kerületi Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola 40 fős küldöttségének 2016.
decemberében a németországi Brémába történő utazásának költségét bruttó 900.000 Ft összegben a 2016. évi
költségvetés 3143. számú „Szociális és Köznevelési feladat” költségvetési sorának terhére.
Határidő: 2016. november 16.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2.) felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás folyósításához szükséges megállapodás
megkötéséről.
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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12./ Ferencvárosi Torna Club Jégkorong szakosztályának kérelme az Utánpótlás Toborzó Nap
támogatására
Sz-489/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: Tavaly 300.000 forintot kapott a szakosztály. Amennyiben most is megkapják ezt az összeget,
biztosan nagyon örülnek majd. Kérem, szavazzunk az Sz-489/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról
300.000 forint támogatási összeg megjelölésével.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 161/2016. (XI.16.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy
1./ az FTC Icehockey Utánpótlás Kft. támogatási kérelmére 300.000 Ft támogatást biztosít a ferencvárosi
óvodások és kisiskolások részére megrendezésre kerülő jégkorong Utánpótlás Toborzó Nap költségeire a 2016.
évi költségvetés 3143. Szociális és köznevelési feladatok költségvetési sor terhére.
Határidő: 2016. november 16.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés
megkötéséről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
13./ A Ferencvárosi Csudafa Óvoda támogatási kérelme
Sz-483/2016. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester
Illyés Miklós: A Csudafa Óvoda a Kén utcai telephelyen található, ahova tudjuk, milyen sorsú gyermekek járnak.
Zombory Miklós: Valóban, a Csudafa Óvodába nehéz sorsú, hátrányos helyzetű gyermekek járnak. Nagyon
szeretném, ha megkapnák a 100.000 forintot, Mikulás napi ünnepségre költenék el az összeget, melyből nem
csak a gyerekek, hanem a szülők, a család is kapna csomagot. Kérem, támogassák az előterjesztést.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-483/2016. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról 100.000 forint
támogatási összeg megjelölésével.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 162/2016. (XI.16.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy
1./ az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet 3143. számú
„Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére 100.000 Ft támogatást biztosít a Ferencvárosi
Csudafa Óvoda részére a Mikulás napi rendezvény költségeihez.
Határidő: 2016. november 16.
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester
2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés
megkötéséről.
Határidő: a döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
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14./ Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Programban
(LÉLEK-Program) történő, 2. szintű elhelyezésre vonatkozó kérelem elbírálása
Sz-474/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök
Illyés Miklós: K. J. L. és Sz. F. élettárs eddig az Aszódi Szállás és Nappali Melegedő telephelyen tartózkodott,
az ... szám alatti lakásban kerülnének elhelyezésre. Ez 2. szintű elhelyezés, nem végleges. Bizonyítaniuk kell,
hogy jól megállják a helyüket a programban és az életben is. Egy pici hiba olvasható az előterjesztésben, hiszen
a költözésre kijelölt 1 szoba, komfortos lakás az előterjesztésben 27,9 m2-esként szerepel, de a határozati
javaslatban 42,1 m2 alapterület került megjelölésre. Biztosan igaz az egyik, úgy érzem, a 27,9 m2 lehet az.
Szilágyi Imre: Elírás történt, 27,9 m2 a lakás alapterülete.
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-474/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az elhangzott
módosítással.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 163/2016. (XI.16.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó
szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) számú rendelet 9. § (1) bekezdés e.) pontja alapján dönt, K. J. L. (sz.: …, …,
an.: …) ... szám alatti lakos ideiglenes elhelyezéséről egy év határozott időtartamra a ... szám alatti, 27,9 m2
alapterületű, 1 szoba komfortos lakás felhasználásával. Felkéri a Polgármestert a bérleti szerződés megkötésére
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
15./ Személyi térítési díj csökkentésre irányuló kérelmek
Sz-500-516/2016. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Illyés Miklós: 17 kérelem szerepel az előterjesztésben, melyek mindegyike 50%-os személyi térítési díj
csökkentése iránti kérelem. Kérem, szavazzunk az Sz-500/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 164/2016. (XI.16.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy H. A. M. ... sz. alatti lakos, szociális étkezésért
fizetendő személyi térítési díját – a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel – 50 %-kal csökkenti, 2016.
december 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig.
Határidő: 2016. november 16.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-501/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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ESZSB 165/2016. (XI.16.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy A. T. ... sz. alatti lakos, házi segítségnyújtásért és
szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját – a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel – 50 %kal csökkenti, 2016. december 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig.
Határidő: 2016. november 16.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-502/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 166/2016. (XI.16.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy A. B. ... alatti lakos, gondozásért fizetendő személyi
térítési díját – a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel – 50 %-kal csökkenti, 2016. december 01-től a
térítési díj soron következő felülvizsgálatáig.
Határidő: 2016. november 16.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-503/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 167/2016. (XI.16.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy C. M. I. ... sz. alatti lakos, szociális étkezésért
fizetendő személyi térítési díját – a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel – 50 %-kal csökkenti, 2016.
december 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig.
Határidő: 2016. november 16.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-504/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 168/2016. (XI.16.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Dr. Sz. T. ... sz. alatti lakos, házi segítségnyújtásért
és szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díjait – a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel – 50
%-kal csökkenti, 2016. december 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig.
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Határidő: 2016. november 16.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

(6 igen, egyhangú)

Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-505/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 169/2016. (XI.16.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy G. É. ... sz. alatti lakos, szociális étkezésért
fizetendő személyi térítési díját – a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel – 50 %-kal csökkenti, 2016.
december 01-től, a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig.
Határidő: 2016. november 16.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-506/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 170/2016. (XI.16.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy J. Sz. T. ... sz. alatti lakos, szociális étkezésért –
szállítással- és házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díjait – a kérelmező szociális válsághelyzetére
tekintettel – 50 %-kal csökkenti, 2016. december 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig.
Határidő: 2016. november 16.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-507/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 171/2016. (XI.16.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy J. P. Gy. ... sz. alatti lakos, szociális étkezésért
fizetendő személyi térítési díját – a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel – 50 %-kal csökkenti, 2016.
december 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig.
Határidő: 2016. november 16.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-508/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 172/2016. (XI.16.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy K. J. ... sz. alatti lakos, házi segítségnyújtásért
fizetendő személyi térítési díját – a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel – 50 %-kal csökkenti, 2016.
december 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig.
Határidő: 2016. november 16.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-509/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 173/2016. (XI.16.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy K. K. ... sz. alatti lakos, szociális étkezésért
fizetendő személyi térítési díját – a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel – 50 %-kal csökkenti, 2016.
december 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig.
Határidő: 2016. november 16.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-510/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 174/2016. (XI.16.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy N. M. ... sz. alatti lakos, szociális étkezésért
fizetendő személyi térítési díját – a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel – 50 %-kal csökkenti, 2016.
december 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig.
Határidő: 2016. november 16.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-511/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 175/2016. (XI.16.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Ó. G. L. ... sz. alatti lakos, személyi gondozásért és
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szociális étkezésért –szállítással- fizetendő személyi térítési díjait – a kérelmező szociális válsághelyzetére
tekintettel – 50 %-kal csökkenti, 2016. december 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig.
Határidő: 2016. november 16.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-512/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 176/2016. (XI.16.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy P. I. ... sz. alatti lakos, személyi gondozásért
fizetendő személyi térítési díját – a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel – 50 %-kal csökkenti, 2016.
december 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig.
Határidő: 2016. november 16.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-513/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 177/2016. (XI.16.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy R. S. ... sz. alatti lakos, átmeneti ellátásért fizetendő
személyi térítési díját – a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel – 50 %-kal csökkenti, 2016. december
01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig.
Határidő: 2016. november 16.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-514/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 178/2016. (XI.16.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy S. M. K. … sz. alatti lakos, házi segítségnyújtásért
fizetendő személyi térítési díját – a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel – 50 %-kal csökkenti, 2016.
december 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig.
Határidő: 2016. november 16.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
15

Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-515/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 179/2016. (XI.16.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Sz. L. ... sz. alatti lakos, szociális étkezésért
fizetendő személyi térítési díját – a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel – 50 %-kal csökkenti, 2016.
december 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig.
Határidő: 2016. november 16.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-516/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
ESZSB 180/2016. (XI.16.) sz.

Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.
(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy V. I. ... sz. alatti lakos, szociális étkezésért –
szállítással- fizetendő személyi térítési díját – a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel – 50 %-kal
csökkenti, 2016. december 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig.
Határidő: 2016. november 16.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(6 igen, egyhangú)
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)
Illyés Miklós: Köszönöm a részvételt. Az ülést bezárom.
k.m.f.

Péter Lajos
bizottsági tag

Illyés Miklós
elnök

Nagy Petra
jegyzőkönyvvezető
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